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Modely ŠKODA RS: tradičně sportovní 
 

› Prvními nositeli označení RS byly soutěžní prototypy 180 RS a 200 RS  

› Od roku 2000 nesou tuto zkratku také sportovní sériové vozy značky ŠKODA 

› Portfolio vozů RS v současnosti zahrnuje modely OCTAVIA RS, OCTAVIA RS iV, 

KODIAQ RS a čistě elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV  

› FABIA RS Rally2 navazuje svým označením na legendární vítězný vůz ŠKODA 130 RS 

na Rallye Monte Carlo 

 

Mladá Boleslav, 10. října 2022 – Již zhruba 50 let reprezentuje zkratka RS (Rally Sport) 

u značky ŠKODA dynamické modely s vysokým výkonem. S vozem FABIA RS Rally2, 

nejmladším členem rodiny ŠKODA RS, chce ŠKODA AUTO pokračovat v sérii úspěchů 

v kategorii Rally2 na závodních tratích. Od roku 2000 označuje zkratka RS také 

nejsportovnější sériové vozy značky ŠKODA. V současné době jsou v nabídce modely 

OCTAVIA RS, OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem, SUV KODIAQ RS a čistě 

elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV. Vozy RS jsou názornou ukázkou toho, jak mohou speciály 

kategorie motorsport a sériové automobily navzájem sdílet technologie.  

 

Johannes Neft, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Technického vývoje, říká: „RS – 

tato dvě písmena znamenají pro značku ŠKODA desetiletí tradice v motorsportu a četná vítězství 

na mezinárodních závodních tratích a rally soutěžích. Nová FABIA RS Rally2 jako nový člen rodiny 

RS má vše, co je třeba k tomu, aby pokračovala v úspěšné historii. Sériové vozy RS značky 

ŠKODA zároveň již více než 20 let nabízejí vysokou úroveň jízdní dynamiky a velmi sportovní 

charakter.“ 

 

RS – Motoristický úspěch vyrobený v Mladé Boleslavi 

Označení RS, které znamená Rally Sport, zavedla ŠKODA AUTO poprvé v roce 1974 u závodních 

prototypů ŠKODA 180 RS a 200 RS. V roce 1975 představila automobilka legendární model 130 

RS, který má díky četným úspěchům v motorsportu dodnes pevné místo v historii značky ŠKODA. 

Dvoudveřové kupé vyvinuté pro závodní nasazení vycházelo ze sériového modelu ŠKODA 110 R 

a vážilo díky důsledně odlehčené konstrukci z hliníku (střecha a vnější panely dveří) a laminátu 

(blatníky a kapota) pouhých 720 kg. Závodní speciál s pohonem zadních kol disponoval motorem o 

objemu 1,3 l o výkonu 140 k a do roku 1983 slavil řadu úspěchů na mezinárodních soutěžních 

tratích a závodních okruzích. V roce 1977 dojel speciál ŠKODA 130 RS, přezdívaný také Porsche 

východu, na legendární Rallye Monte Carlo na prvních dvou místech ve své kategorii a zvítězil i na 

Rally Akropolis. Na okruzích byl tento vůz v roce 1981 vítězem celkového hodnocení Mistrovství 

Evropy cestovních vozů. 
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FABIA RS Rally2 odkazuje na úspěchy modelu 130 RS 

Aktuální FABIA RS Rally2 svým modelovým označením připomíná úspěchy modelu 130 RS a vrací 

legendární kombinaci písmen na tratě rally. Nástupce modelu FABIA Rally2 evo, nejúspěšnějšího 

rallyového vozu ve své kategorii, těží nejen z nejlepší aerodynamiky ve své třídě, ale také z 

mimořádně tuhé karoserie současného sériového vozu FABIA čtvrté generace. Nový přeplňovaný 

motor o objemu 1,6 l vychází z motoru 2,0 TSI z rodiny benzinových motorů EA888, který ŠKODA 

používá také v modelech OCTAVIA RS a KODIAQ RS.  

 

Prvním sériovým vozem RS byl nejprodávanější model OCTAVIA 

Již více než dvacet let používá ŠKODA AUTO označení RS také pro sportovní vrcholné varianty 

některých sériových vozů. Tuto tradici začala v roce 2000 ŠKODA OCTAVIA RS s přeplňovaným 

motorem o objemu 1,8 l a výkonem 132 kW (180 k), sportovním podvozkem a výrazným zadním 

spoilerem. Nabízela se zprvu jako liftback, o dva roky později pak také v karosářské verzi kombi. 

Od té doby nabízí značka ŠKODA obě karosářské varianty modelu OCTAVIA také ve verzi RS. Ve 

druhé generaci modelu OCTAVIA RS, nabízené od roku 2005, měl přeplňovaný benzinový motor 

o objemu 2,0 l výkon 147 kW (200 k). Nabídku modelu doplnil také naftový motor 2,0 TDI o výkonu 

125 kW (170 k). Třetí generace modelu OCTAVIA RS, nabízená od roku 2013, měla motor 2,0 TDI 

o výkonu 135 kW (184 k), který byl poprvé k dispozici i s pohonem všech kol. Výkon benzinového 

motoru 2,0 TSI se v průběhu vývoje zvýšil z původních 162 kW (220 k) až na 180 kW (245 k). Ve 

čtvrté generaci lze od roku 2020 poprvé objednat také model OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním 

pohonem a systémovým výkonem 180 kW (245 k). 

 

Vývoj portfolia modelů RS 

Po úspěchu prvního modelu OCTAVIA RS rozšířila ŠKODA AUTO v roce 2003 rodinu RS o model 

FABIA RS s motorem 1,9 TDI o výkonu 96 kW (130 k). V roce 2010 uvedla automobilka na trh 

variantu RS druhé generace modelu FABIA. Zážehový motor o objemu 1,4 l s výkonem 132 kW 

(180 k) byl vybaven kombinovaným přeplňováním turbodmychadlem a kompresorem a přenos 

výkonu zajišťovala sedmistupňová automatická převodovka DSG. Poprvé byla FABIA RS k 

dispozici také v karosářské verzi kombi. V roce 2018 se objevil KODIAQ RS jako první model SUV 

v rodině ŠKODA RS. Sedmimístný vůz měl na začátku motor 2,0 TDI s dvoustupňovým 

přeplňováním a výkonem 176 kW (240 k). Od modernizace modelu v roce 2021 je KODIAQ RS 

poháněn benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k). V roce 2022 se nabídka vozů RS 

rozšířila o čistě elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV, první čistě elektrický model RS. Se systémovým 

výkonem 220 kW (299 k)* je v současnosti nejvýkonnějším sériovým vozem značky ŠKODA. 

Mladoboleslavská automobilka brzy rozšíří rodinu RS o další model.  

 

ENYAQ COUPÉ RS iV jako nejnovější vrcholný model značky ŠKODA 

ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí jako vrcholný model aktuální modelové palety mimořádně bohatou 

standardní výbavu, včetně přední masky Crystal Face se 131 LED diodami, které osvětlují 

vertikální lamely masky chladiče a horizontální světelný pás. O pohon všech kol se starají dva 

elektromotory. První čistě elektrický model RS značky ŠKODA tak zrychluje z 0 na 100 km/h za 

pouhých 6,5 s a dosahuje maximální rychlosti 180 km/h. 

 

Interiér vozu ENYAQ COUPÉ RS iV je k dispozici v designu RS Lounge a RS Suite. Interiér 

RS Lounge má černá sedadla čalouněná mikrovláknem Suedia, jež jsou olemována paspulí a  

kontrastními švy v limetkové barvě. Stejnou barvu mají kontrastní švy na vyhřívaném multifunkčním 

sportovním volantu, který zdobí plaketa s nápisem RS. Přístrojová deska je potažena mikrovláknem 
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Suedia v černé barvě a rovněž ozdobena kontrastními švy. Na přání nabízí tento model interiér 

RS Suite. Sedadla potažená černou perforovanou kůží olemovaná šedou paspulí a šedými 

kontrastními švy zde vytváří optické akcenty. Multifunkční sportovní volant má šedé prošívání. 

Přístrojovou desku potaženou syntetickou kůží pak zdobí kontrastní švy. 

 

 
* Maximální elektrický výkon 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. 
Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav 
nabití, teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota 
vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše 
uvedených parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového 
akumulátoru lze do určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu 
vozidla. Aktuálně dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity 
vysokonapěťového akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 
100 % doporučujeme vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou). 
 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 326 811 785 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozům RS značky ŠKODA získáte pod hashtagem #SkodaRS. 

 

ŠKODA Motorsport:  
› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích. 
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA 

130 RS. 
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA. 

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally 
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy 
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC). 

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000. 
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA 
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan 
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S) a Kalle Rovanperä (FIN). 
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok 
2020. 

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství 
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally 
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC). 

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul 
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally. 

› Do října 2022 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1 900 
vítězství a více než 4 650 umístění na stupních vítězů v 65 zemích.  

 

mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/search?q=%23SkodaRS&src=typed_query&f=top
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/
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ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

 


